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TRÊS DE MAIO - 11 DE JUNHO DE 2021

SUPLEMENTO DO JORNAL SEMANAL - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Idade: 31 anos 

Filiação: Matilde Luisa Pavlak e Vilson Pavlak 

Casada com: Daltro Raimar Kamm

Natural de: Independência 

Reside em: Três de Maio 

Escolaridade: Técnico em Administração  
– Cardeal Pacelli; Tecnólogo em Gestão 
Ambiental – Unopar; Pós-graduação em 
Gestão em Cooperativas - Setrem e Faculdade 
de Administração – Unicesumar 

Profissão: gerente

Por que optou por esta profissão: por se tratar 
de uma profissão que está diretamente ligada 
ao relacionamento de negócios e pessoas

Onde trabalha atualmente: Cotrisal Três  
de Maio 

Hábito de que não abre mão: estar com a 
família e amigos

O negócio do futuro é: tecnologia em 
relacionamento com os clientes 

Time de futebol: Grêmio 

Seus aplausos vão para: minha família e 
profissionais da saúde

Nota zero para: preconceito e corrupção

Sua opinião sobre as redes sociais: são meios 
de comunicação necessários, ainda mais para 
o momento de pandemia em que vivemos. 
Também são meios de relacionamento e 
negociação com o cliente e precisam ser 
usados corretamente.

O que você sugere de mudança para melhorar 
sua cidade? Acredito que podem ser feitas 
melhorias nas estradas do interior e na área da 
saúde.

Aline Pavlak Kamm
ARQUIVO PESSOAL
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Pesquisa mediu eficácia 

Máscaras de tecido: você sabe os cuidados que devemos ter com elas?

Estamos há mais de ano usando máscaras de proteção contra a Covid-19. Mas você 
sabe o que uma máscara deve ter para ser eficiente?

De acordo com a infectologista Marise Reis de Freitas, professora do Departamento de Infectologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a máscara ideal deve ter três camadas, de preferência. 
Se você só tem com duas, tudo bem. Sobrepor máscaras não é o ideal, mas pode. Algumas pessoas usam 
a máscara de tecido em cima da cirúrgica. Não é o ideal pois dificultará ainda mais a respiração. 
Com isso, aumenta o desconforto, e a pessoa manipula mais.

Como higienizar e manter 
máscaras de tecido

COMO LAVAR A MÁSCARA

A máscara deve ter, no mínimo, 
duas camadas. O ideal é que tenha 
três. A combinação mais adequada de 
diferentes tecidos é a seguinte: junto 
da pele, um forro de algodão (para 
absorver a água e conter a umidade), a 
camada externa com tecido imperme-
ável, como o poliéster, e, no meio, algo 
que funcione como um filtro — aqui, o 
material mais indicado é o polipropi-
leno.

O acessório deve ficar bem 
ajustado ao rosto, sem aberturas nas 
laterais, no queixo ou perto do nariz. 
Se há frestas que permitem a saída 

de ar, significa que, pelos mesmos 
locais, podem sair e entrar partículas 
contaminadas.

O descarte e a rotatividade dos 
acessórios são fundamentais. As 
fixações nas orelhas costumam ser a 
parte que se deteriora primeiro. Se o 
tecido estiver frouxo, desgastado ou 
com rasgos, é o momento de trocar.

Máscaras frouxas obrigam o 
usuário a ficar puxando-as com as 
mãos para cima do nariz, aumentando 
o risco de contaminação. Procure 
acessórios adequados para o seu rosto 
— nem maiores, nem menores. 

MASCARAS DE TECIDO TEM EFICÁCIA 
ENTRE 15 E 70%

A capacidade de filtragem de 
partículas de aerossol das más-
caras de tecido é, em média, de 
40%, enquanto o índice das PFF2/
N95 chega a 98%, aponta estudo 
conduzido no Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo (IF-USP). 
Os resultados do trabalho foram 
divulgados na revista científica 
americana Aerosol Science and 

Technology, conforme informações 
da Agência Fapesp.  

De acordo com o coordenador 
da pesquisa, Paulo Artaxo, o objetivo 
do estudo era identificar o nível de 
proteção da população que utiliza a 
proteção facial de tecido, já que ela 
ainda é a mais usada pelos brasi-
leiros. Foi analisada a eficiência de 
filtragem de 227 modelos vendidos 

Segundo os resultados aferidos, os 
modelos de máscaras que se mostra-
ram mais eficazes no teste foram as 
cirúrgicas e as do tipo PFF2/N95. As 
duas, que são de uso profissional e 
certificadas, conseguiram filtrar entre 
90% e 98% das partículas do ar.

Na sequência, aparecem no ranking 
as máscaras de TNT – um tipo de plásti-
co –, que também são encontradas em 
drogarias. A eficiência delas variou de 
80% a 90%. Por fim, apareceram as de 
tecido – grupo que inclui modelos feitos 
com algodão e com materiais sintéticos, 
como lycra e microfibra. Nesse caso, a 
eficiência de filtração variou entre 15% 
e 70%, com média de 40%. E alguns 
fatores se revelaram críticos para au-
mentar ou diminuir o grau de proteção, 
segundo os pesquisadores.  

Fernando Morais, um dos autores 
do artigo, afirma, em entrevista à Agên-
cia Fapesp, que, de modo geral, más-
caras com costura no meio protegem 
menos, já que a máquina de costura faz 
furos no tecido e isso aumenta a passa-
gem de ar. Por outro lado, ele apontou o 
que considera uma boa máscara: 

— A presença de um clipe nasal, 
que ajuda a fixar a máscara no rosto, 

aumenta consideravelmente a filtração, 
pelo melhor ajuste no rosto. Algumas 
máscaras de tecido são feitas com 
fibras metálicas que inativam o vírus, 
como níquel ou cobre, e, por isso, 
protegem mais. E há, ainda, modelos de 
material eletricamente carregado, que 
aumenta a retenção das partículas. Em 
todos esses casos, porém, a eficiência 
diminui com a lavagem, pois há desgas-
te do material.  

Conforme Artaxo, as máscaras de 
algodão de duas camadas filtraram 
mais as partículas de aerossol, quando 
comparadas àquelas feitas com 
apenas uma. Porém, a partir da terceira 
camada, a eficiência aumentou pouco, 
enquanto a respirabilidade diminuiu 
consideravelmente. 

De acordo com a pesquisa, embora 
com eficiência variável, todas as más-
caras ajudam a reduzir a propagação do 
coronavírus. Os autores reforçam ainda 
que o uso desse equipamento de prote-
ção – além da prática do distanciamen-
to social – é fundamental no controle da 
pandemia. Apontaram também que o 
ideal seria a produção e distribuição em 
massa e gratuita de máscaras do tipo 
PFF2/N95 à população.

Lave a máscara a cada uso. Não 
importa se você saiu de casa por ape-
nas 10 minutos para ir até a padaria da 
esquina. Se a máscara foi exposta ao 
ambiente externo, deve ser colocada 
à parte na volta para casa e só ser 
aproveitada novamente após a correta 
higienização.

Máscaras de tecido podem ser 
colocadas na máquina de lavar, com as 
roupas. Não há problema em juntar os 
acessórios de toda a família na mesma 
lavagem.

A lavagem também pode ser feita 
à mão, com água e sabão, durante 
pelo menos 20 segundos — não esque-
ça de higienizar bem suas mãos antes 
de iniciar o procedimento. A máscara 
pode ser deixada de molho de 20 a 30 
minutos, porém jamais em água norma,  
porque pode prejudicar a trama do teci-
do, danificando-o. Para secar, exponha 
ao sol ou leve à secadora de roupas. 
É recomendável passar ferro e depois 
guardá-la em um saquinho. 

A máscara é de uso 
individual e jamais deve 
ser comportilhada com  

outra pessoa.
Cada máscara limpa deve 
ser acondicionada em 
uma embalagem 
individual.

Efetue a troca quando 
a máscara estiver suja, 

úmida ou molhada ou a 
cada intervalo de duas a 

três horas.
 Faça uma inspeção, 
diariamente, para avaliar 
a qualidade do tecido, 
verificando se está 
danificado.

Não deixe a máscara 
pendurada no pescoço, no 

braço ou com o nariz de 
fora, porque, assim, ela 
está suscetível a sujeira.

Para o descarte, colocar a 
máscara em um saquinho 

e depois na lixeira.

no Brasil, seja em farmácias ou lojas, 
conta Artaxo à Agência Fapesp. 

Para fazer o teste, os cientistas 
usaram um equipamento que produz, 
a partir de uma solução de cloreto 
de sódio, partículas de aerossol de 
tamanho próximo ao do coronavírus. 
Após o jato de aerossol ser lançado 
no ar, a concentração de partículas foi 
medida antes e depois da máscara. 

A máscara passou a ser um acessório indispensável no dia a dia

DIVULGAÇÃO
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Nascemos do sonho de 
quatro profissionais 

da saúde em humanizar a 
assistência ao pré-natal, 
parto e puerpério. 

Nos últimos anos a humanidade 
entrou num ritmo frenético de pro-
dução, em que tudo está sendo ace-
lerado e mecanizado. Por um lado, 
nos beneficiamos disso, quando 
matamos a saudade numa simples 
chamada de vídeo, mas perdemos 
a mão quando essa mentalidade de 
agilizar tudo atingiu a assistência à 
saúde e do nascer.

Quando pensamos em multidis-
ciplinariedade estamos nos referindo 

EQUIPE GESTAR: 
Bárbara Ergang: 
nutricionista materno-in-
fantil e consultora 
em lactação
Bruna Meller 
Dal Forno: psicóloga pe-
rinatal e da parentalidade
Diego Vanzella: médico 
ginecologista e obstetra 
Gisele Trevisan: 
fisioterapeuta pélvica e 
obstétrica

Atendimento no Centro 
Clínico Viva Vida
Fone: (55) 3535-2034
Três de Maio

MÔNICA GRILLO FOTOGRAFIAS

Um novo olhar para o nascimento. 
Esse é o propósito da Equipe Gestar

CATARATA... 
INTERNA OU EXTERNA? EXISTE ISSO?
O que parece muito óbvio para os especialistas, é sempre uma 

dúvida de vários pacientes e frequente questionamento no consultó-
rio do oftalmologista. A resposta deve ser feita e orientada para que 
não fiquem dúvidas. 

A catarata é a opacificação do cristalino, que é uma lente trans-
parente dentro do nosso olho. Quando essa lente fica mais turva ela 
impede a passagem de luz para dentro do olho e deixa a visão com 
menos nitidez. Logo, a catarata sempre será interna. 

Outro detalhe importante: uma vez operada nunca mais volta. 
A cirurgia de catarata é definitiva e não haverá mais a necessidade 
de novo procedimento. Sempre que se faz essa cirurgia, se retira a 
catarata e é implantada uma lente artificial totalmente transparente 
no seu lugar. 

Simplificando: na cirurgia de catarata trocamos uma lente na-
tural que está opaca, por outra artificial transparente que deixará o 
olho com a visão recuperada. Perfeito, mas aposto que você já ouviu 
falar de um conhecido que realizou cirurgia de catarata e ela voltou! 
Então não tenha essa dúvida.

Antigamente o pterígio, que é uma membrana que cresce sobre 
a conjuntiva invadindo a córnea, era chamado erradamente de 
catarata externa e por isso a confusão que até hoje existe a nível 
popular no diagnóstico dessas doenças. E para piorar ainda mais 
a confusão, o pterígio uma vez retirado pode recidivar. Ou seja, o 
pterígio pode voltar. 

No passado quando se fazia a simples delaminação do pterígio, 
a popular raspagem, a chance de recidiva era grande. Hoje em dia 
associamos métodos mais modernos de cirurgia com transplante 
conjuntival e medicamentos específicos, com isso a chance dele 
voltar é muito baixa. 

Por conta disso, que se gerou essa confusão quando se fala em 
catarata externa e quando se fala que a catarata pode voltar.

Portanto lembre-se: catarata sempre é interna e nunca mais 
voltará depois de operada.

a mais de um profissional cuidando 
do mesmo paciente. Porém, enquan-
to Equipe Gestar queríamos mais do 
que cada área olhando para um mes-
mo indivíduo. Queríamos trabalhar 
juntos, dividir conhecimentos, somar 
experiências e estar em sintonia. 
Por isso, buscamos ser uma equipe 
transdisciplinar, onde a obstetrícia, a 
nutrição, a fisioterapia e a psico-
logia se fundem para proporcionar 
muito mais do que atendimentos de 
saúde, para oferecer experiências 
positivas em um dos momentos mais 
importantes na vida de uma família: 
a espera e chegada de um novo ser.

É imprescindível enxergarmos 
cada paciente de forma integral e 
individualizada, além disso, preza-
mos pela assistência baseada no 

respeito, no acolhimento, no cuidado 
com carinho, no apoio, segurança e 
informações de qualidade. Porque 
acreditamos que a mulher deve ser 
protagonista da sua gestação e do 
seu parto, não os profissionais de 
saúde.

Nosso elo é a confiança. Con-
fiamos uns nos outros e no nosso 
trabalho enquanto equipe. Quando 
nos encontramos nos bastidores, 
para discutirmos cada caso e plane-
jarmos uma assistência direcionada, 
o objetivo é comum: cuidar respeito-
samente de quem carrega vida. 

Hoje, ao assegurarmos uma 
assistência humanizada, nossa 
felicidade transborda. E tomamos a 
liberdade de transmiti-la a vocês.
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Fran Ximenes

"Tantos 
desejos no 
coração...
Mas o que a 
gente deseja 
mesmo é que a vida seja boa, 
que nos contemple com mais 
horas de risos, com mais gente 
acrescentando que ferindo, que 
haja mais momentos de amor... 
e que os pesos não sejam em 
excessos,haja leveza em cada dia."

Feliz dia dos Namorados

Na Classmann Joias e Óptica o amor está no ar. Muitas sugestões e peças 
lindíssimas em ouro para surpreender o seu amor. Pulseiras, braceletes, brincos, anéis, 
alianças, relógios e óculos solares. Faça uma visita, confira o bom atendimento, as excelentes 
condições de pagamento e encante o seu amor com presente da Classmann Joias e Óptica!

Parabéns para o querido Otávio Augusto Abreu, 
que no dia 6 de junho comemorou seus 19 anos 
de vida. Cheio de amor e de um grande coração, 
recebeu muitos mimos, em especial todo o amor 
do mundo da mãe Grasi de Abreu. 
Felicidades Otávio! 
Muita luz, saúde e chuva de bençãos!

Muitas felicidades e que todos os sonhos se 
realizem para  
Mariana Dockhorn Hendges  
que comemorou seus 15 anos no dia 4 de 
junho. Menina alegre e de bem com a vida, 
Mariana é filha de Ana Dockhorn e 
Marcos Hendges e mana de Clara. 
A recepção, bastante intimista, foi na 
residência, e teve todos os cuidados com os 
protocolos contra a Covid-19. Mesmo sendo 
intimista, a comemoração foi animada, cheia 
de detalhes e muito bom gosto em tudo. 
Parabéns, saúde e muita luz em tua vida! 
Obs.: As máscaras foram tiradas apenas no momento das fotos
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Felicidade tem nome, chama-se Poliana Cadore Metzka, 
que no último sábado, dia 5, recebeu o diploma de médica pela 
Imed de Passo Fundo. Felizes e orgulhosos, os pais Leonida e Mauri 
Metzka não escondiam a emoção e alegria. Também felizes os 
manos Giorgione e Maikel, ambos médicos. A solenidade foi online 
com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Parabéns 
Poliana, muito sucesso, luz e proteção!

Que registro lindo! O pai Márcio Helfenstein e a filha Larissa praticando 
juntos o ciclismo. Sorrisos que expressam o bem-estar. Mente sã, corpo são!

A Lojas Denise 
está cheia de 

novidades masculinas 
e femininas, das mais 

famosas marcas. 
Presenteie seu amor 

com os looks da  
Lojas Denise!

Parabéns para Fernanda Arnemann, que brilhou no 
ensaio dos seus 15 anos. Linda e doce, ela encanta todos que 
a cercam. Fernanda é filha de Ocimar (leia-se Motorgirus) e 
Cleusa Arnemann! Felicidades!

NAIR E VERÔNICA LOTTERMANN FOTOGRAFIAS
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Parabéns para:

Poeta feiticeiro
Contato: E-mail: rmarlise41@gmail.com 
WhatsApp: (51) 9 9894-8890 - Rosane

Permitindo-me Ser
Eu vou me permitir sonhar
Quero fazer do arco-íris uma ponte
Vou em busca do meu caminho
Irei cruzar a linha do horizonte
E das amarras inúteis, saberei me 
libertar

Quero seguir meu coração
Para viver o alvoroço de um 
sentimento
Posso até perder a razão
Vou esquecer a seriedade e cair na 
loucura
E pra viver na desordem desse 
momento
Vou querer libertação

Eu quero me permitir...
Na completa insensatez!
Quero acreditar no impossível
Quero momentos de loucuras, 
incertezas
Esse meu sonho precisa ser 
acessível
Porque eu quero me permitir ser!

       Rosane Lopes

11/06
Sônia Mendes
João C. Loro 
12/06
Luiz Carlos Toebe
Liane Y. Rieth
13/06
Odila Justina Baú
14/06
Dercio Willers
Dionisio Junior Casali
15/06
Vicente Botton
Diogo L. dos Santos
16/06
Lucinda Simm
17/06
Loraine Wyzykowski

 ALUGA-SE 
quitinete na R. Tereza Verzeri, 
633, em frente a garagem do 

Super Benedetti. 
Tratar no local ou pelo fone: 

99961-3206

- Apartamento localizado no Edifício Rubi, no 10º pavimento, com área privativa 
de 136,64 
- Terreno, localizado na Rua Horizontina medindo 12x35 totalizando uma área 
de 419.82 m² 
- Terreno de 14x32 com área total de 448 m² localizado na Rua do Arvoredo a 
poucos metros da Av. Sem. Alberto Pasqualini
- Casa de alvenaria com 2 pavimentos, localizada na Rua Engenheiro Jorge Lo-
gemann próximo do centro, com 3 quartos, 2 salas, cozinha, dispensa e garagem 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 330m² e área construída de 278 m² 
localizada no Bairro Laranjeiras valor 480.000,00                         
- Casa de madeira com terreno medindo 104,96 m², localizado no Bairro São 
Pedro.  Valor 75.000,00
- Casa de alvenaria com terreno medindo 485 m² e área construída de 104.5 
m² localizada no 
- Casa de alvenaria com terreno medindo 336m² e área construída de 68,39m², 
mais garagem localizada no Loteamento Sartor.
- Casa nova, com terreno medindo 480m² e área construída de 152m² localizada 
no loteamento Green Ville

2º ANO DE FALECIMENTO DE

Valdir Nogara
*29/01/1945  +11/06/2019

PAI
‘Deixaste luz em nosso caminho e belas lembranças em nossos corações. 

Obrigado por tudo que fizeste! 
As flores sobre teu túmulo murcharam, as lágrimas evaporaram, mas nos-

so AMOR por ti nem a morte consegue apagar.
Saudades eternas, querido pai.’

Simone, Aldemir, Gabriel, Rafael e Emily

"Mais uma vez é 12 de junho. E, 
há 12 anos, você se foi. Seu corpo de-
sistiu da sua alma maravilhosa, da sua 
sublime essência. 

A vida nos levou a estrela mais 
preciosa, mas que jamais deixará de 
brilhar em nossos corações. Sua for-
ça, que não tinha limites, permanece 
entre nós. 

Mãe querida! Agradecer é pouco. 
As flores que colocamos sobre seu 
túmulo murcham, as lágrimas eva-
poram, mas o amor que sentimos por 
você vai bater sempre forte em nos-
sos corações. A saudade faz parte de 
nós."

Homenagem dos filhos

12º ANO DE FALECIMENTO DE 

ANILDA BALZ SAFT
*26/08/1925  +12/06/2009

 EDITAIS DE CASAMENTOS
Juliana Rafaela Telka de Mattos, Oficiala Designada do Registro 

Civil das Pessoas Naturais desta cidade, faz saber que pretendem ca-
sar: INÁCIO OLBERMANN WESCHENFELDER, funcionário público 
municipal, e MARLENE PLETSCH LUDWIG, do lar; MARCELO KI-
PPER, agricultor, e ELENINHA GOHLKE, agricultora. Quem souber de 
algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Três de Maio, 09 de junho de 2021.

IMÓVEIS
ALUGA-SE sala comercial com 
87m2, na Av. Alberto Pasqualini, 250, ao 
lado do Sicoob. Tratar: 3535-1872 ou 
WhatsApp: 9 9650-1803.

VENDE-SE propriedade dos Caixei-
ros Viajantes de Três de Maio. Área de 
um hectare e um pavilhão de aproxima-
damente 300m2. Tratar com a diretoria.
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VENDE-SE

- OPORTUNIDADE: Possibilidade de adquirir os dois terrenos: um com área de 590,18 m² e outro com área 
de 883,28 m², localizado na Rua Horizontina, próximo a Auto Elétrica Tresmaiense.
- Terreno com área de 356,43 m² com benfeitorias: casa em alvenaria com área de 127 m², c/3 dormitórios, 
cozinha sob medida, etc... mais quiosque com piscina, localizada no bairro São Francisco.
- Chácara com 9.214,00 m², sem Benfeitorias,  a 3,5 km de entrada da Barrinha, Três de Maio/RS, (Rede 
de Luz Certhil e rede água).
- Apartamentos com ótima localização, 3 opções de plantas, 3 e 4 dormitórios (opções de suítes), com 
possibilidade de adquirir mais de um box de garagem.
- Área de terra (30.000 m²), sem benfeitorias, localizada em Linha Jundiá, a 3 Km da cidade de São José do 
Inhacorá. Encosta no Rio Inhacorá.
- Terreno com área de 320,70 m², frente com 16,39 m², próximo ao CTG - Loteamento Dockhorn.
- Terreno urbano com área de 904m², com uma casa de alvenaria medindo 12x13, localizada na Rua Expe-
dicionário Bertholdo Boeck esquina com Rua Ijuí.
- Terreno urbano com área de 440m², sem benfeitorias, localizado na Rua Ijuí.Ótima oportunidade de in-
vestimento.
- Casa em alvenaria c/área de 100 m², em Independência/RS, com 3 dormitórios, área do terreno 225,00 
m², próximo ao CTG.
- Terreno urbano com área de 503,36 m², (13 metros de testada) Bairro 6 - Loteamento Sartor 
- Pavilhão, c/área aproximada 486 m², terreno c/área de 638,82 m², próximo ao Corpo de Bombeiros, em 
frente ao Colégio Castelo Branco
- Terreno urbano com área de 307,30m², lozalizado na rua São Roque, bairro Planalto
- Casa em alvenaria c/área aproximada de 170 m², terreno área de 528,56 m², localizada na Rua 3 Passos, 
em Horizontina/RS. Aceita troca por terreno ou casa em Três de Maio/RS.
- ATENÇÃO INVESTIDOR: vende-se fração de terras de cultura com área de 4.588,57 m² de frente para a 
RS - 342, próximo

Já disponíveis terrenos em Loteamentos novos. Entre em contato.

ALUGUÉIS
-SALAS COMERCIAIS, Galeria Jost, rua Santo Ângelo, Centro. A partir de  R$600,00
-SALA COMERCIAL, Av. Santa Rosa.
-APTO. 2º Andar, 1 quarto, 1 vaga de garagem  

IMÓVEIS À VENDA
- CASA de alvenaria, residencial Dona Oliva, 3 quartos, toda cercada de esquina.
- CASA DE ALTO PADRÃO, bairro valorizado, localização privilegiada, terreno de aprox. 850 m², 
casa de aprox. 290m², com piscina,  área gourmet integrada, 2 pavimentos de esquina.  
- CASA DE ESQUINA, Jardim das Acácias, 2 quartos, toda cercada e murada, com pré-laje. 2 
vagas de garagem 2 banheiros.
- CASA MISTA , Jardim das acácias, 3 quartos, terreno amplo
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR bem localizada, toda com pré-laje 2 quartos, sala e 
cozinha conjugados, 1 banheiro, garagem, quiosque com lavanderia, banheiro, e churrasqueira
- CASA A VENDA LOTEAMENTO SARTOR, 2 quartos, um com suíte, sala e cozinha conjugadas, 
alto padrão, quiosque, lavanderia, banheiro e 1 quarto no quiosque, toda murada e gradeada. 
-APARTAMENTO com três dormitórios, rebaixado em gesso, sacada fechada com vidro, loca-
lizado no Bairro Sol Nascente
APARTAMENTO  NA AVENIDA SANTA ROSA, prédio de esquina, 3 quartos sendo uma suíte, 
sala ampla, cozinha, lavanderia, sacada frontal, sacada nos fundos fechada com vidros, com 
churrasqueira, 1 vaga de garagem, apto de aprox. 172m² com a área comum R$ 395.000,00 
- APARTAMNENTO NA AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 3 quartos sendo uma suíte, 2 
banheiros, cozinha planejada com bancada, sala ampla confortável, sacada lateral com florei-
ra, sacada fechada com vidros na frente com churrasqueira, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
segundo andar, de frente para avenida.  OBS; Apto todo reformado paredes com massa corrida 
lixada, móveis dos banheiros, cozinha, sala e lavanderia todos sob medida, pisos linha classe A
PARTAMENTOS na planta em ITAPEMA - MEIA PRAIA/SC  venda ou permuta por imovél 
-CHÁCARA, 8,5 ha, São Roque, Independência, casa boa, galpão, vertente, encosta no Rio Bu-
ricá ( recebe terreno ou casa em Três de Maio) 
-TERRENO localizado no loteamento mediterrâneo 13,5 x 27,5
 - TERRENOS Loteamento Bombardelli

Avaliações e orientações sobre o seu Imóvel, seja para venda, compra ou Locação. 
Venha nos visitar e fazer bons negócios!

Otima oportunidade de moradia no 
Bairro Jardim das Acácias

Casa à venda dois pisos: com 4 dormitórios sendo 
uma suíte, ampla sala de estar e jantar, 2 banheiros 
sociais, grande quintal com piscina aquecida a ener-
gia solar, cozinha, área de serviço, garagem fechada, 
sacada na frente, área construída de 203 m² e terre-
no medindo 334,1 m². 

 Informações e agendamentos de visitas pelo fone: 
55 9 9633 2111 ou 55 9 9628-5138 ou faça-nos uma visita na travessa 

Pedro Garaffa 116 Centro, em frente ao colégio Dom Hermeto. 
Eduardo Corretora de imóveis, o imóvel é seu, o 

cuidado é nosso.

Venda - imóvel urbano 
- Casa de alvenaria, 200m², com piscina, terreno de 562m², localizada na rua Ma-
rechal Floriano, centro de Três de Maio. 
- Casa de alvenaria seminova, com chapada 129m², terreno de 380m², localizada 
na rua Avaí, próximo ao Colégio Pacelli.
- Casa mista, medindo aproximadamente 150m², terreno 390m², localizada na rua 
América, uma quadra da av. Santa Rosa.  
- Casa de alvenaria com piscina, medindo 332m² com terreno de 595m², localiza-
ção rua Farrapos, uma quadra da av. Santa Rosa.
- Casa de alvenaria, 200m², terreno 495m², rua Avaí.
- Casa de alvenaria, localizada na rua Horizontina, com terreno 600m². R$ 
315.000,00

Terrenos sem benfeitorias
- Terreno 342m², de esquina na rua Alfredo Hen, próximo ao posto da Cotrimaio. 
Preço R$ 150.000,00
- Terreno de esquina, 535m², localizado na rua São Roque

Área rural
- 25.5 ha, sem benfeitorias, terra vermelha, lajeado cachoeira, 800 metros da ci-
dade.

- 9 ha, com benfeitorias localizado na localidade de Alparagatas, município de Boa 
Vista do Buricá.

VENDA
· Prédio de 3 pavimentos, duas salas comerciais e três aptos e casa residen-
cial de alvenaria de fundos e garagem c/ estrutura para outro pavimento, na 
rua Pe. Cacique. OBS: Imóvel central
· Apartamento perto do Banco do Brasil, troca por área de terra na BR 472.
· Prédio c/ apto residencial e salas comerciais edificadas sobre três terrenos 
urbanos, na esquina das Av. Uruguai e Av. Santa Rosa
· Terreno s/ benfeitorias de 465,48m², localizado na área central a meia qu-
adra do Clube Buricá e mercado Benedetti. R$165.000,00
· Terreno medindo 700m² com casa de madeira e escritório, na rua Ijuí, frente 
à escola Pingo de Gente
· Aptos no edifício Terra Natal, na rua Osvaldo Cruz perto do Hospital São 
Vicente, e aptos na Av. Uruguai e av. Alberto Pasqualini e na rua Professor Del 
Aglio e rua Horizontina no edifício Maria Preta e nos bairros Castelo Branco 
e São Francisco. 
· Excelente apto semi mobiliado, c/ 1 suíte e 2 quartos, sala e cozinha, 2 
banheiros, 2 garagens e elevador, na rua Horizontina. Ótimo Preço
· Terreno de esquina medindo 16x30 = 480m², c/ casa mista na rua Tiraden-
tes, na cidade de Santa Rosa. Preço R$150.000,00 (Aceita proposta).

IMÓVEIS EM OFERTA
· Ótimo terreno de esquina medindo 865m², com casa de alvenaria, piscina, 
quiosque, escritório e demais dependências, em frente à Delegacia de Polícia. 
Aceita imóvel na troca e facilita pagamento.
· Sala Comercial de 120m², no centro de Três de Maio.
· Terreno perto da Cotrimaio c/ 604,60m², frente de 18,30 metros.
· Terreno todo murado, s/ benfeitorias, frente de 14,50 metros (medindo 
442,50m²), na av. Avaí.  
· Terreno de 394m², c/ prédio comercial e residencial, excelente ponto co-
mercial no centro de Três de Maio (ótimo investimento) R$600.000,00 
· Pavilhão comercial de alvenaria de 380m² e uma casa mista, terreno de 
7.000m², rua Leonel Brizola, perto do parque de exposições, no bairro Castelo 
Branco R$780.000,00. 

SALAS COMERCIAIS
· Av. Santa Rosa e rua Pe. Cacique e av. Uruguai e rua Horizontina e rua 
Santo Ângelo e RS 342 - esquina da rua Ivagaci e av. Senador Alberto Pasqu-
alini e rua Planalto. 
· Três Salas na rua Osvaldo Cruz, perto do Hospital, facilita pagamento em 
até 10 anos (financiamento próprio). 

CHÁCARAS
· 5,3 ha, com benfeitorias, casa, galpão, chiqueiro, estrebaria, potreiro e área 
de planta, encosta no rio Buricá, aceita troca por imóvel na cidade.
· 5,4 ha, s/ benfeitorias, com 500 eucaliptos grandes, 1 ha árvores frutíferas, 
1,5 ha de planta, restante mato nativo. Encosta no rio Buricá.
· 16 ha em Poço Traíra próximo a São José Industrial, c/ sanga e s/ benfeitori-
as c/ aproximadamente 100 metros de frente para a BR 472.
· 6,5 ha, c/ galpão de alvenaria e duas casas, açude, potreiro, localizada ao 
lado da Setrem. 
· 10 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 8 ha, restante potreiro e mato, 
vende fração de 5 ha, aceita troca por casa na cidade.
· 9,9 ha c/ benfeitorias, perto da BR 472 – planta 7 ha, restante potreiro e mato, 
açude e sanga.

ÁREAS DE TERRAS
· 14 ha s/ benfeitorias, 12 ha de planta, na ponte Sta. Rosa, próximo a BRF.
· 13,5 ha, sendo 7 ha de planta 3 ha de bosque e mata nativa e 3,5 ha de balneário com 
cascata de rio e benfeitorias e apartamentos e casas para locação, cancha de bochas, estrutura 
completa, área inclusa na rota de turismo. (Facilita pagamento).
· 38 ha de terras vermelhas em Mato grande – Giruá – com 90% de área de planta (750 sacas 
de soja p/ ha, com possibilidade de negociação e prazo.
· 20 há de terras de frente para a rodovia em Esquina Araújo – Independência, com 60% de 
área de planta (ótima localização) preço 300 sacas de soja por há (prazo em até 3 anos).
· 19,5 ha de terras em Independência, sendo 14 ha de planta restante (mato e capão) 
prazo de até 4 parcelas)
· 3 ha s/ benfeitorias e c/ aguada de sanga e vertentes, reflorestada c/ eucaliptos de 6 anos, 
em Independência
· 3 ha a 16,79 ha, s/ benfeitorias, localizada na esquina da BR 472 c/ acesso a São Jose 
Industrial, ótima área para investimento comercial.
· Excelente área medindo 10 ha s/ benfeitorias: de frente para a BR 472, em Lajeado Lam-
bedor, em frente ao Saci Embutidos
· 10 ha c/ benfeitorias c/ sanga e potreiro – Esquina Wunsch - próximo a São Jose Industrial 

e da BR 472.

ALUGUÉIS
· Apartamentos: Rua Sto. Antônio
· Casa: rua São Romualdo
· Terrenos:  Av. Avaí
· Pavilhão:  rua Senador Pinheiro

· Sala Comercial: Av. Santa Rosa e rua Sto. Ângelo

LOTEAMENTO NOVO
Diversos terrenos com tamanhos e preços diferenciados para venda no 
loteamento Esplendor localizado  na rua Planalto em Três de Maio RS.

OBS: possuímos a disposição diversas opções de casas e 
terrenos e aptos para comercialização.

Para maiores informações consulte o site: 
cecconcorretordeimóveis.com.br 

ou ligue 3535-8585 e 99962-7378 que prontamente lhe atende-
remos.

ALUGUÉIS
- Sala comercial, 60 m², Ed. Cidade Jardim, Av. Alberto Pasqualini
- Sala comercial, 117 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673 
- Sala comercial, 101 m², Ed. Rubi, Rua Mato Grosso, 673

VENDAS
- Área com 8.123 m², frente p/ RS 342, no perímetro urbano, Três de Maio 
- Apto com 136,64 m², 1 suíte master + 1 quarto, banheiro social, 2 garagens, Ed. 
Rubi
- Apto com 1 suíte + 2 quartos, banheiro social, 2 garagens, Ed. Porto Seguro - 
Crissiumal/RS Pagamento: entrada + 48 parcelas
- Apto com 3 quartos, 2 banheiros, sacada fechada, 1 vaga garagem. 8º Andar - 
CAXIAS DO SUL / RS, Ótima Localização
- Sala Comercial, Nº 04, Ed. Rubi com área de 117m²
- Sala Comercial, 145m², Ed. Areias, Av Santa Rosa
- Imóvel Misto, comercial 321,57 m², apto residencial 177,18 m², suíte + 3 quartos, 
2 garagens, Av. Santa Rosa, centro. 
  Apartamentos na planta, diversos tamanhos, cidades de 

Três de Maio e Horizontina / Rs
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SERVIÇOS TRÊS DE MAIO

NEI MAGALHÃES
F: 9 9952-8033

A SECO DO PAULO
Sofás, tapetes, carpetes, colchões, 

estofamentos de carro, etc.
F: 99954-2395 - R. Buricá, 34

TÁXI

DO CARECA
F: 99614-9060 / 99622-4497

OFICINA MECÂNICA
MOTORGIRUS

F: 3535-8953
R. Santa Clara, 15 

AUTO ELÉTRICA

UNICAR AUTO SOM
F:3535-1441 / 99956-9397

R. Horizontina, 384
Próximo ao Benedetti

ELETROCAR 
F: 3535 - 2290

Posto autorizado pelo INMETRO
para aferição de tacógrafo.
BR 472 - Três de Maio-RS

LAVA CAR MASTER
Lavação simples e completa.
Encerramento e polimento. 

R. Augusto Rutzen - Antiga Brahma  
F: 99960-2851 - Rodrigo

CHURRASCARIA

DO CRESPO
F: 3535 -2810

BR 472  - Complexo Thomé

LIXAMENTO

IRINEU KICH
Lixamento de parquê e assoalho

F: 99953-0422 / 3535-2949
R. Carlos Bretin, 474

DS MOTORS
Injeção eletrônica, mecânica em geral, 

geometria e balanceamento
Rua São Roque, 654

Fones: 3535-2008 / 9 8463-2000

LAVAÇÃO

ELETRICISTA E 
ENCANADOR

JARDINAGENS WEBER

- Limpeza de terrenos; 
- Corte e plantio de grama; 
- Poda de árvores;
- Paisagismo;
- Compactação de solo;
- Corte de campos e chácaras 
  (corte c/ trator);
- Lavagem de paredes  
residenciais.

Adair Weber - F: 9 8416-7280
facebook.com/Jardinagens-weber

Somos constantemente alertados 
sobre golpes no mundo virtual. As dicas dos 
especialistas se repetem e mesmo com a maioria 
dos cuidados sendo adotados por todos, as 
fraudes continuam aumentando, o que indica que 
sempre há necessidade de atenção e medidas 
adicionais de segurança.

“Nunca abra mão das dicas mais comuns 
como tomar cuidado ao acessar sites pouco 
conhecidos, não clicar em links duvidosos, não 
fornecer dados desnecessariamente, não enviar 
fotos de documentos, não acreditar em promoções 
com produtos com valores muito abaixo dos 
praticados no mercado e não transferir dinheiro 
aos contatos sem antes confirmar a procedência 
do pedido e, além disso, é preciso frisar que ao 
receber uma ligação de instituições bancárias 
pedindo dados, a pessoa deve desligar e retornar 
a ligação para a sua agência, a fim de confirmar 
se a ligação partiu realmente do banco onde é 
correntista", orienta o advogado Francisco Gomes 
Júnior, que foi presidente da Comissão de Ética 
Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil de 
São Paulo e é especialista em direito digital.

Em tempos remotos, achava-se que a internet 
garantia o anonimato. Era possível ofender e 
mesmo dar golpes sem ser identificado. “Essa 
percepção acabou quando se passou a mostrar 
que é possível identificar o autor de qualquer 
postagem através do endereço Internet Protocol 
(IP), assim, a internet deixou de ser terra de 
ninguém”, continua Francisco.

Para conseguirem dar certos golpes, alguns 
criminosos virtuais também utilizam a Deep Weeb, 
a internet subterrânea e sem regras, como meio 
para realizarem suas atividades ilícitas. “Essa 
forma de golpe aplica-se somente a hackers e 
golpistas mais sofisticados, os cybers criminosos”, 
explica o advogado. “A internet deixa rastros e 
não há anonimato para nós, usuários padrão. 
Para hackers e golpistas cibernéticos não há 
rastros eficazes. Eles se valem de endereços IPs 

WhatsApp, PIX e os golpes na internet

dinâmicos, que se alteram e são sediados por 
toda parte do mundo”.

O senso comum também acha que golpes 
são dados basicamente em quem tem dinheiro. 
Golpes são dados em todas as faixas de renda 
e as vítimas podem ter saldo no banco ou 
não. Golpes no INSS obrigam, por exemplo, a 
Previdência Social a exigir a “prova de vida”. E 
fraudes atingem massivamente “bolsa família”, 
“auxílio emergencial” e outros programas para 
pessoas de menor renda.

Então, se a internet não garante 
segurança total e todos podem ser vítimas 
de golpes, o especialista lista cinco 
cuidados adicionais para aumentar sua 
segurança:

1.Comportamento: mantenha-se atento e, 
a princípio, não clique em nada sem checar a 
procedência;

2. Senhas: não use senhas óbvias e não 
armazene essas senhas no celular ou computador. 
Seus equipamentos podem ser furtados, 
roubados ou invadidos e as senhas capturadas;

3. Redes sociais: a postagem de fotos de 
viagens, de veículos ou casas, etc. demonstram 
o padrão de vida e muitas vezes até o endereço. 
Jamais faça check-in em sua própria residência, 
isso o torna localizável;

4. Aplicativos: além de utilizar a verificação 
em duas etapas para acesso, combine palavras 
chaves com seus contatos para comprovar a 
veracidade da mensagem;

5. Pagamentos: sempre que possível, prefira 
pagar através de boletos bancários. Se for pagar 
com cartão de crédito, utilize cartões para uma 
única compra, fornecido pela maior parte dos 
bancos. 

Sobre as ferramentas de pagamento, o 
especialista também dá dicas de segurança 
para não cair em golpes. "No ano passado, 
o PIX passou a ser uma das alternativas para 

transferência de dinheiro e pagamentos 
instantâneos, permitindo transações 24 horas 
por dia, inclusive em fins de semana e feriados. 
Obviamente, os golpistas passaram a mirar esse 
meio de pagamento eletrônico e a maioria das 
fraudes acontece por falha de vigilância”, adverte 
Francisco que explica “Não faça cadastro de 
PIX por contato telefônico (bancos não fazem 
isso), não clique em links por WhatsApp, SMS ou 
e-mail de banco que supostamente direcionam 
para cadastro ou confirmação de PIX e mesmo 
quando for transferir para conhecidos, faça um 
contato com a pessoa para verificar se ela não foi 
clonada”.

“Por fim, o mais recente meio de 
transferências é o WhatsApp Pay, função do 
aplicativo onde se pode transferir dinheiro. A 
transferência é feita através do Facebook Pay e 
conta com a proteção de PIN, biometria e token. 
Mas como todo novo serviço, será objeto de 
armadilhas virtuais. Cuide-se com os cuidados de 
sempre como: não clicar em links desconhecidos 
(promoções e ofertas muito vantajosas), não 
repasse códigos recebidos por SMS, evite fazer 
transações em redes públicas de internet e 
mantenha o WhatsApp sempre atualizado (última 
versão)”, finaliza o advogado.

 
Francisco Gomes Júnior, advogado sócio da  

OGF Advogados, formado pela PUC-SP, pós-graduado 
em Direito de Telecomunicações pela UNB e Processo 

Civil pela GV Law – Fundação Getúlio Vargas. Foi 
Presidente da Comissão de Ética Empresarial e da 

Comissão de Direito Empresarial na OAB.

Os cuidados para evitar os crimes eletrônicos nas redes sociais, 
aplicativos e ferramentas de pagamento (PIX e WhatsApp Pay) devem 

ser constantes

Jamais faça cadastro de PIX 
por contato telefônico (bancos não 

fazem isso); não clique em links por 
WhatsApp, SMS ou e-mail de banco que 

supostamente direcionam para cadastro 
ou confirmação de PIX, e  

quando for transferir para conhecidos, 
faça um contato com 

a pessoa para verificar se ela não teve 
o telefone  clonado.


